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Ramp. Wolnościowcy hodują jednorożca
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Szymon Sypniewicz i Przemysław Kowalczyk porzucili
młodzieńcze ambicje polityczne na rzecz biznesu. I świetnie na
tym wyszli. Ich Ramp Network, nazywany PayPalem dla
kryptowalut, zebrał z rynku 220 mln zł, osiągając wycenę
przekraczającą miliard złotych
KRZYSZTOF
DOMARADZKI

Przemysław Kowalczyk (z lewej) i Szymon Sypniewicz próbowali sił w różnych biznesach, ale odnaleźli się dopiero w świecie
krypto. Ich „PayPal dla kryptowalut” szybko zbliża się do statusu jednorożca
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Czytasz ten artykuł dzięki aktywnej subskrypcji Forbes

Szymon Sypniewicz deﬁniuje siebie jako konsekwentnego wolnościowca w kwestiach i
ekonomicznych, i światopoglądowych. Z jego przekonaniami gryzie się zarówno lewicowa, jak i
konserwatywna ideologia. Nie gryzie się natomiast libertarianizm. To dlatego w 2013 roku,
niedługo po ukończeniu liceum, zaangażował się w tworzenie Partii Libertariańskiej.
– Na gruncie świeżej, jeszcze nieukorzenionej idei chcieliśmy wprowadzić nową jakość do
polskiej polityki. Stworzyć ugrupowanie reprezentujące ludzi, którzy intuicyjnie i moralnie mają
prowolnościowe nastawienie. I choć nie udało nam się stworzyć siły, która poszłaby po władzę
w Polsce, to zbudowaliśmy całkiem prężnie działające Stowarzyszenie Libertariańskie – mówi
Szymon Sypniewicz.
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Wspólne pasje i biznesy
Z jego perspektywy ważniejsze od politycznych były jednak biznesowe konsekwencje
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libertariańskich początków nad Wisłą. Na pierwszym warszawskim spotkaniu partii Szymon
Sypniewicz poznał Przemysława Kowalczyka. Szybko złapali wspólny język i zaczęli razem
realizować kolejne projekty. Oprócz wolnościowych poglądów i Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie Sypniewicz studiował prawo, a Kowalczyk ﬁzykę, połączyła ich również fascynacja
kryptowalutami i możliwościami blockchaina.
Dziś, niespełna dziewięć lat później, są jednymi z polskich liderów kryptorewolucji. Stworzony
przez nich start-up Ramp Network – określany jako PayPal dla kryptowalut – oferuje ﬁrmom
technologię, dzięki której użytkownicy ich stron internetowych czy aplikacji mogą w wygodny
sposób kupować kryptowaluty i inne kryptoaktywa. Jego klientami są m.in. znana przeglądarka
Opera, najpopularniejsze gry NFT na świecie, czyli „Axie Inﬁnity” i „Sorare”, a także portfele
kryptowalut Trust i Argent Wallet.
W ciągu roku przychody Rampu wzrosły 30-krotnie, a ﬁrma zyskała status start-upowej
gwiazdy, o którą biją się międzynarodowi inwestorzy. W grudniu 2021 r. ﬁrma Sypniewicza i
Kowalczyka zebrała z rynku 220 mln zł (53 mln dolarów), realizując największą serię A w
historii polskich start-upów. Po tej rundzie wycena Rampu przebiła barierę miliarda złotych.
– Wierzymy, że cyfrowe aktywa wywołają olbrzymie zmiany. Ta wciąż młoda technologia
wywrze wielki wpływ na gry, usługi ﬁnansowe, a także nasze podejście do posiadania
ﬁzycznych aktywów. Szymon, Przemek i cały zespół Rampu umożliwiają zupełnie nowym
użytkownikom łatwe kupowanie kryptoaktywów, porównywalne z kupowaniem dolarów czy
euro, gdy dokonujemy zakupów za granicą. Rozumieją, jak ważne jest zapewnienie solidnej i
odpornej infrastruktury, która pozwoli na obsługę transakcji przez kolejne dekady – mówi Rana
Yared, partnerka generalna londyńskiego funduszu Balderton Capital, który przewodził
ostatniej rundzie ﬁnansowania.
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Zanim odnieśli sukces....
Zanim zrodził się pomysł na Ramp Network, Szymon Sypniewicz i Przemysław Kowalczyk
zaliczyli kilka innych biznesowych prób. Niespecjalnie udanych. Jeszcze przed wejściem do
świata krypto próbowali łączyć branżę prawniczą z nowymi technologiami, tworząc
odpowiednik ZnanegoLekarza dla radców i adwokatów, facebookowego chatbota z treściami
prawnymi, a nawet platformę do współpracy między prawnikami. Żaden z projektów nie
przekuł się w biznes. Ale każdy był dla nich cenną lekcją.
– Wielokrotnie startowaliśmy z projektami, na które było zdecydowanie za wcześnie.
Musieliśmy się nauczyć, jak należy łapać fale, traﬁać z produktami technologicznymi w rynki o
odpowiednio dużej cyfrowej dojrzałości. Ta nauka zajęła nam wiele lat, ale to dzięki niej Ramp
osiągnął sukces – mówi Szymon Sypniewicz.
– Biznes to niekończące się testy i rozmowy z klientami. Trzeba ciągle weryﬁkować, które
rozwiązania mają powodzenie, a które nie. Siłą rzeczy popełnia się przy tym błędy. Do
momentu, aż w końcu traﬁ się na coś, co działa i jest przydatne – dodaje Przemysław
Kowalczyk.

Odnaleźć niszę
Kiedy już dali sobie spokój z projektami prawnymi, zaczęli szukać swoich szans w rozpędzającej
się branży krypto. Nie interesowała ich jednak spekulacja, lecz zbudowanie produktu, który
odpowie na bolączki rozgrzanego rynku. Zaobserwowali na nim trzy znaczące problemy: z
przechowywaniem aktywów, wygodą korzystania z kryptoproduktów oraz płatnościami.
Postawili na rozwiązanie ostatniego z nich. Według nich najtrudniejszego, najmniej
oczywistego, niezauważanego przez większość graczy.
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– Rozmawialiśmy z wieloma osobami z branży, które najwyraźniej zapomniały, jak same
zaczynały. Nie pamiętały, że wejście do tego świata może być naprawdę trudne dla nowych
użytkowników. Nie widziały potrzeby stworzenia systemu płatniczego dla krypto, który byłby
tak prosty w użyciu jak PayPal. Jednak idea spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem
czołowych przedstawicieli branży, takich jak Richard Burton, który jest jedną z
najbarwniejszych jej twarzy. Od niego usłyszeliśmy, że taka platforma jest niezbędna, by
przyciągać do świata krypto rzesze nowych użytkowników – mówi Szymon Sypniewicz.
Uzbrojeni w przekonanie, że warto pójść tym tropem, zaczęli budować ﬁrmę. W 2018 r.
stworzyli prototyp swojego systemu płatniczego i dostali się do programu preakceleracyjnego
Huge Thing. W kolejnym roku zaczęli budować wokół swojego produktu ﬁrmę i starać się o
licencje. W następnym dostali zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
w sferze otwartej bankowości na terenie Unii Europejskiej. A w minionym roku zostali
zarejestrowani przez brytyjski Financial Conduct Authority i amerykański Financial Crimes
Enforcement Network. Jak tłumaczy Szymon Sypniewicz, każdy kolejny proces legislacyjny był
prostszy i bardziej profesjonalny. W staraniach o rejestrację w Stanach pomagały im czołowe
kancelarie prawne, takie jak Greenberg Traurig i Skadden.

Inwestorzy poczuli dobry interes
Oczywiście nie byłoby to możliwe bez sporych nakładów pieniężnych. Ale Ramp nie ma
problemu z ﬁnansowaniem. W trzech dotychczasowych rundach zebrał łącznie 63,9 mln
dolarów.
– Dla funduszy Balderton Capital, NFX, Galaxy Digital i Seedcampu jesteśmy pierwszą polską
inwestycją. Nasi inwestorzy wykazali się dużą odwagą i udowodnili, że potraﬁą myśleć pod prąd
– mówi Szymon Sypniewicz.
Ramp nie obciąża ﬁrm kosztami wdrożenia swojej technologii, tylko pobiera prowizję od
każdej transakcji – od 0,49 proc. w przypadku tradycyjnego przelewu do 2,49 proc. podczas
transakcji kartowych. Ze sprzedażą wystartował pod koniec 2020 roku. Traﬁł idealnie – w czas
rozkwitu platform NFT, produktów z kategorii zdecentralizowanych ﬁnansów, gier typu playto-earn czy wszelkiej maści portfeli cyfrowych. Twórcy Rampu nie chcą ujawnić wyników
ﬁnansowych swojej spółki, ale przekonują, że zarządzają „zyskowną stuosobową organizacją”,
która rośnie w tempie 50 proc. miesięcznie i nawet jeszcze nie zaczęła uszczuplać środków z
ostatniej rundy ﬁnansowania.
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Ramp ma jednak na co wydawać. Przede wszystkim na ekspansję międzynarodową – po Stanach
Zjednoczonych planuje zawojować Azję i Amerykę Południową. Start-up zamierza pozyskiwać
lub przejmować licencje na prowadzenie działalności na kolejnych rynkach. A do tego inwestuje
w ludzi – produktowców, HR-owców czy inżynierów. Do końca przyszłego roku chce
trzykrotnie powiększyć zespół.
Cel? Stać się jednym z płatniczych liderów świata zdecentralizowanego internetu, tzw. Web 3.
– Nasze produkty powinny być na tyle proste, żeby podczas świątecznego spotkania z rodziną
dało się błyskawicznie wyjaśnić mamie czy wujkowi, jak z nich korzystać. Powinny być dostępne
na wyciągnięcie jednego, góra dwóch kliknięć. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale szybko
tam zmierzamy – tłumaczy Przemysław Kowalczyk.
– Za kilka lat wszystkie ﬁrmy cyfrowe będą w jakimś stopniu biznesami Web 3. Jeśli po drodze
się nie potkniemy, Ramp stanie się platformą płatniczą, która znacząco pomoże w tej
transformacji – dodaje Szymon Sypniewicz.
Zobacz również: Rekordowy rok PayPala. „Okres pandemii przyspieszył rozwój rynku o 3-5 lat”
Jeśli się nie potkną, ich ﬁrma już niedługo może zostać jednorożcem. Szansa na osiągnięcie
miliardowej wyceny nadarzy się już przy kolejnej rundzie ﬁnansowania. Jeżeli to się powiedzie,
Ramp nie będzie pierwszą tego typu ﬁrmą z Polski, ponieważ w minionym roku miliardową
wycenę uzyskał DocPlanner. Ale z dużym prawdopodobieństwem osiągnie ją w rekordowym
tempie. Z kolei Sypniewicz i Kowalczyk, urodzeni odpowiednio w 1994 i 1993 roku, mogą zostać
pierwszymi polskimi twórcami jednorożców przed trzydziestką. A to, patrząc nawet przez
pryzmat sukcesów amerykańskich przedsiębiorców, byłby nie lada wyczyn.
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